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OPĆINE BIZOVAC 

 

Na temelju čl. 24. Statuta Općine Bizovac (“Službeni glasnik općine Bizovac” br. 2/01.1/06.)Općinsko 
vijeće Općine Bizovac na 22. sjednici održanoj 10. lipnja 2008. godine, donijelo je 
 

 
 

ODLUKU 
o plaćama i drugim primanjima dužnosnika, službenika  

i namještenika tijela uprave općine Bizovac 
 
 
 
I. TEMELJNE ODREDBE 

 
Članak 1. 

Ovom Odlukom uređuju se plaće i druga prava koja proizlaze iz radnog odnosa:  
- dužnosnika koji profesionalno obavljaju dužnosti na koje su izabrani  
- službenika i namještenika zaposlenih u upravnom tijelu Općine Bizovac i Vlastitom 

pogonu Općine Bizovac.  
 

Članak 2. 
Plaću dužnosnika, službenika i namještenika utvrđuje se na način da se osnovica za obračun 

plaće pomnoži s pripadajućim koeficijentom. 
Iznos utvrđen u smislu prethodnog stavka, uvećava se temeljem radnog iskustva za 0,5 % za 

svaku godinu radnog staža, ali najviše do 20 %. 
Osnovicu za obračun plaća utvrđuje Općinsko vijeće svojim aktom u okviru planiranih 

sredstava osiguranim u proračunu općine. 
 

 
II. PLAĆE DUŽNOSNIKA 

 
Članak 3. 

Dužnosnicima Općine Bizovac koji svoju dužnost obavljaju profesionalno, utvrđuje se 
pripadajući koeficijent za obračun plaće: 

 
1. za općinskog načelnika  4,001,80  
 
Plaća dužnosnika koja čini umnožak koeficijenta i osnovice za izračun plaće, uvećava se za 

0,5 % za svaku navršenu godinu radnog staža, ali najviše 20%.  
 
 
III. PLAĆE SLUŽBENIKA I NAMJEŠTENIKA 

 
Članak 5. 

Utvrđuju se vrijednosti koeficijenata složenosti poslova za određivanje plaća službenika i 
namještenika kako slijedi: 

 
 

1. Pročelnik Jedinstvenog upravnog odjela 3,55 

2. Samostalni upravni referent za komunalne poslove – Voditelj 
Vlastitog pogona 

 
3,20 

3. Računovodstveni referent za knjigovodstvo – voditelj proračuna 2,75 

4. Računovodstveno administrativni referent – blagajnik 2,20 

5. Komunalni radnik 1,70 

6. Čistačica 1,20 
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Članak 6. 
Plaća službeniku i namješteniku obračunata sukladno odredbama članka 2. ove Odluke može 

se povećavati ili umanjivati temeljem izvršenih poslova i zadataka sukladno zakonu.  
Rješenje o povećanju, odnosno umanjenju plaće službenika i namještenika donosi načelnik 

na prijedlog pročelnika Jedinstvenog upravnog odjela u okviru unosa sredstava osiguranih za rad 
pojedinih tijela u proračunu općine. 
 Za načelnika i pročelnika rješenje donosi Općinsko poglavarstvo. 

 
Članak 7. 

Za vrijeme trajanja vježbeničkog staža vježbenik ima pravo na 85% plaće poslova radnog 
mjesta najniže složenosti njegove vrste. 
 

Članak 8. 
Za prekovremeni rad, kao i za rad na dane blagdana i neradne dane službenici i namještenici 

imaju pravo na uvećanje osnovne plaće, sukladno Kolektivnom ugovoru za državne službenike i 
namještenike. 
 

Članak 9. 
Za dane provedene na godišnjem odmoru, službenici i namještenici ostvaruju pravo na 

naknadu plaće kao da su na radu. 
 

Članak 10. 
Naknada plaće za vrijeme privremene spriječenosti za rad (bolovanje) isplaćivat će se 

sukladno odredbama Kolektivnog ugovoru za državne službenike i namještenike.. 
 

Članak 11. 
 Otpremnina pri odlasku u mirovinu službenika i namještenika isplaćuje se u skladu sa 
Kolektivnim ugovorom za državne službenike i namještenike. 

 
Članak 12. 

Pomoć obitelji umrlog službenika i namještenika, pomoć obitelji za pokop u slučaju smrti 
službenika i namještenika, te u slučaju smrti člana uže obitelji ( supružnika, djeteta ili roditelja) 
službenika i namještenika isplaćuje se u skladu sa Kolektivnim ugovorom za državne službenike i 
namještenike. 
 

Članak 13. 
Naknada za godišnji odmor ( regres ), te ostale naknade materijalnih troškova i drugih 

primanja službenika i namještenika isplaćuju se sukladno Kolektivnim ugovorom za državne 
službenike i namještenike. 
 

Članak 14. 
Jubilarne nagrade, dar djeci do 15 godina starosti, prigodni pokloni službenicima i 

namještenicima, potpore za bolovanje duže od 90 dana, troškovi službenog puta, prijevoz na posao i s 
posla, dnevnice za službena putovanja, isplaćuje se na način i u svoti neoporezivih iznosa predviđenih 
Zakonom o porezu na dohodak, odnosno Pravilnikom o porezu na dohodak. 

 
 

IV. OSTALA PRAVA IZ RADA SLUŽBENIKA I NAMJEŠTENIKA 
 

Članak 15. 
Službenici i namještenici imaju pravo na naknadu prijevoznih troškova na posao i s posla u 

visini cijene prijevoza sredstvima javnog prometa prema mjesečnoj  odnosno pojedinačnoj prijevoznoj 
karti. 

 
Članak 16. 

Kad je službenik i namještenik upućen na službeno putovanje, pripada mu puna naknada 
prijevoznih troškova, dnevnice i naknada punog iznosa hotelskog računa za spavanje. 
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Članak 17. 
Za sva ostala prava iz rada službenika i namještenika, koja nisu regulirana ovom odlukom, 

primjenjivat će se odredbe kolektivnog ugovora za državne službenike i namještenike. 
 

 
V. PRIJELAZNE I ZAVRŠNE ODREDBE 

 
Članak 18. 

Stupanjem na snagu ove odluke prestaje važiti Odluka o plaćama i drugim primanjima 
dužnosnika i drugih djelatnika tijela uprave Općine Bizovac («Službeni glasnik općine Bizovac» broj 
3/94, 2/96 i 2/04.). 

 
Članak 19. 

Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja, i bit će objavljena u “Službenom glasniku 
općine Bizovac”. 
 

OPĆINSKO VIJEĆE OPĆINE BIZOVAC 
 
KLASA  : 120-01/08-01/02                                                      
URBROJ : 2185/03-08-1                                                           

Predsjednik Općinskog vijeća 
Bizovac, 10. lipnja 2008.      Ivica Lovrinčević, dipl. ing., v.r. 
 

----------------- 
 


